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Empresas intensificam esforços para 
manter a qualidade e a segurança

O presidente da ABRATI, Renan 

Chieppe, manifestou a satisfação da 

entidade e a sua própria ao constatar 

que grande número de empresas 

associadas vem se empenhando 

fortemente para a manutenção de 

um sistema saudável de transporte 

rodoviário de passageiros. Registrou 

os grandes investimentos realiza-

dos em treinamento de pessoal e a 

introdução de novas técnologias e 

inovações. Destacou ainda as novas 

compras de ônibus das companhias 

para renovaçao de suas frotas. 

Neste momento, as principais 

encarroçadoras brasileiras estão em 

grande atividade para atender as en-

comendas remanescentes do segundo 

semestre de 2009 e os novos pedidos. 

A Marcopolo contabiliza o cresci-

mento das vendas dos novos ônibus 

rodoviários da Geração 7, dos quais, 

até dezembro de 2009, haviam sido 

comercializadas acima de 1.200 

unidades. Mais de 700 unidades do 

G7 já estão sendo operadas pelas 

empresas compradoras. 

Para Paulo Corso, Diretor Comer-

cial Mercado Brasil da Marcopolo, a 

evolução das compras “é resultado 

da busca incessante da alta qualidade 

dos serviços pelas empresas rodo-

viárias de passageiros, que querem 

sempre proporcionar aos seus usuá-

rios o melhor transporte, com a maior 

segurança e regularidade". 

A Busscar e a Comil, além de 

estarem trabalhando duro para suprir 

suas carteiras habituais, ainda estão 

empenhadas em atrair novos clientes. 

E a Mascarello lançou dois novos mo-

delos, o Roma MD e o Flex 330.  

Os fabricantes de equipamentos, 

também estão se beneficiando da mo-

vimentação do mercado. Um exemplo 

é a Denso, que produz equipamentos 

de ar-condicionado. “Nossos apare-

lhos estão presentes em várias das 

aquisições de ônibus feitas recente-

mente por empresas 

de transporte rodovi-

ário de passageiros, 

entre eles a Real Ex-

presso, de Brasília, 

e a Gontijo, de Belo 

Horizonte”, informa o 

Gerente de Marketing 

da Denso, Marco de 

Luca.     

A empresa paranaense Ex-

presso Princesa dos Campos 

completou 75 anos de bons 

serviços prestados aos usuários 

de transporte rodoviário de pas-

sageiros dos estados do Paraná 

e de São Paulo. Foi fundada em 

1934, sob a denominação de 

Empresa Mezzomo, e na época 

operava com apenas dois carros, 

um Ford 1931 e outro Ford 1934. 

Atualmente, sua frota conta com 

285 ônibus dos mais modernos 

do mercado. Das suas 193 

agências, 101 estão interligadas 

por sistema on line de venda de 

passagens. Pág. 2

A Diretoria da ABRATI divul-

gou o cronograma das reuniões 

de trabalho da entidade que 

serão realizadas no decorrer de 

2010. Pág. 2

A Federação das Empresas 

de Transporte Rodoviário do Sul e 

Centro-Oeste do Brasil — FETRAC 

—, com sede em Goiânia-GO, 

elegeu nova Diretoria, que tem 

como presidente Odilon Walter 

dos Santos. Para vice-presidente 

foi eleito Benedito Dario Ferraz;  

para secretário-tesoureiro, Abrão 

Abdo Izacc.  Pág. 2

Definido o 
cronograma para  
reuniões de 2010

FETRAC elege a 
nova Diretoria 
da entidade

Expresso Princesa 
dos Campos 
completa 75 anos

Paulo Corso Marco de Luca

Renan Chieppe
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Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros

Expresso Princesa dos Campos completa 75 anos de 
qualidade e bons serviços no Paraná e em São Paulo

As reuniões da ABRATI em 2010

A empresa paranaense Expresso 

Princesa dos Campos completou 75 

anos de bons serviços prestados aos 

usuários de transporte rodoviário de 

passageiros dos estados do Paraná 

e de São Paulo. Ela foi fundada em 

1934, sob a denominação de Empre-

sa Mezzomo.  Na época, operava com 

apenas dois carros, um Ford 1931 e 
outro Ford 1934. 

Atualmente, sua frota é de 285 

modernos ônibus, além de 20 veí-

culos de apoio, 11 caminhões baú 

para o transporte de encomendas e 

11 furgões para o apoio na coleta e 

entrega de encomendas. Dispõe de 

193 agências de passagens e enco-

mendas, sendo 101 agências interli-

gadas por sistema on line de venda 

de passagens. Funcionam também 33 

agências exclusivas para encomendas 

e 24 agências de turismo. 

A companhia emprega 1.500 

funcionários e transporta em mé-

dia 860.000 passageiros por mês, 

A Diretoria da ABRATI divulgou o cronograma das reuniões de rabalho da entidade 

que serão realizadas no decorrer de 2010. É o seguinte:

Mês Dia Evento

Fevereiro 3 Reunião da Diretoria

Março 10 Reunião da Diretoria

Abril 14 Assembleia Geral – Prestação de contas

Maio 12 Reunião da Diretoria

Junho 9 Reunião da Diretoria

Agosto 11 Reunião da Diretoria com Associados

Setembro 15 Reunião da Diretoria

Novembro 10 Reunião da Diretoria

Dezembro 8 Reunião de encerramento do ano

Todas as reuniões têm início previsto para as 10 horas

período em que percorre cerca de 

2.650.000 quilômetros. Seus ônibus 

ligam os maiores pontos turísticos 

do Paraná, cruzando o Estado de um 

extremo ao outro.

A Petrobrás estima que 47.020 

veículos recebam o diesel S-50 no 

País atualmente. O cronograma da 

implantação do novo diesel, que teve 

início com a distribuição para os ônibus 

do Rio e de São Paulo, passa a incluir 

as frotas da Região Metropolitana 

de São Paulo. Belo Horizonte e Porto 

Alegre. No próximo ano, outras regi-

ões metropolitanas também usarão o 

combustível.

Menos de 50.000 
ônibus utilizam o 
diesel S-50

Axim et vis oma, quium postam publica publictus.Publi, no. At facte caudem in ressedit.
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Com a comercialização de cerca 

de 51.000 unidades, sendo 33.000 

caminhões no segmento acima de 

3,5 toneladas de PBT (peso bruto 

total), 12.000 ônibus e 6.000 co-

merciais leves em2009, a Mercedes-

Benz confirmou a posição de maior 

fabricante de veículos comerciais do 

Brasil e da América Latina. Desde 

1956, a planta da empresa em São 

Bernardo do Campo já produziu mais 

de 1.200.000 caminhões e mais de 

500.000 ônibus. É a maior fábrica de 

Mercedes-Benz lidera produção 
de caminhões e ônibus no Brasil

caminhões Mercedes-Benz no mundo, 

fora da Alemanha.

Ao longo do ano passado, a mon-

tadora lançou 12 novos modelos de 

caminhões, 6 deles voltados a apli-

cações na construção civil e obras 

de infraestrutura. A atual oferta de 

caminhões da marca é formada pelas 

famílias Actros, Axor, Atego, Accelo e 

a linha tradicional. São 44 modelos bá-

sicos, que permitem inúmeras versões 

de configuração de cabinas, entreeixos 

e outros componentes.

Ônibus próprios para operação em corredores especiais: uma das especialidades da marca. 

A Comil Ônibus entregou recente-

mente uma unidade de seu modelo 

rodoviário Campione 3.65, equipado 

com chassi Scania 6x2, para ser 

testado pela Empresa Gontijo de 

Transportes Ltda. O novo ônibus já 

está rodando na linha da operadora 

entre as cidades de São Paulo e Belo 

Horizonte. 

A Gontijo completou 65 anos de 

existência. Sua frota, somada à da 

Companhia São Geraldo de Viação, 

do mesmo grupo, tem 1.585 carros.

 Na entrega do veículo à Gontijo, em Belo Horizonte, Deoclecio Corradi, da Comil (segundo 

da direita para a esquerda) e o presidente do Grupo Gontijo, Abílio Pinto Gontijo (terceiro 

da direita para a esquerda.

Gontijo de Transportes testa carroçaria Campione

A Iveco assinou com o Exército 

brasileiro o contrato de produção do 

Projeto Viatura Blindada de Transpor-

te de Pessoal (VBTP-MR). O contrato 

prevê a fabricação, no Brasil, de 2.044 

unidades do veículo em um período 

de 20 anos. 

O Projeto VBTP  se refere à reor-

ganização da indústria nacional de 

material de defesa, e tem o objetivo 

de assegurar o atendimento às neces-

sidades de equipamento das Forças 

Armadas, de forma que estejam sob 

domínio da indústria nacional, pro-

porcionando a geração de empregos 

diretos e indiretos no país.

A Scania foi apontada pela NTC & 

Logística como a melhor fabricante de 

caminhões pesados do País em 2009. 

A distinção foi anunciada durante a 

décima-segunda edição do Prêmio NTC 

de Fornecedores do Transporte. 

Iveco vai produzir 
novo veículo blindado 
para o Exército

Scania é a melhor 
fabricante de 
caminhões pesados 
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Desde 1956, a Mercedes-Benz 

já produziu mais de 2,5 milhões de 

motores para caminhões e ônibus 

em sua planta de São Bernardo 

do Campo-SP. A empresa também 

fornece componentes e motores 

completos para outras unidades do 

Grupo Daimler, como, por exemplo, 

os veículos comerciais leves Sprinter 

na Argentina, os caminhões pesados 

Freightliner nos Estados Unidos e os 

ônibus Citaro na Alemanha.

Entre as avançadas técnicas da 

produção adotadas pela empresa na 

montagem de motores destacam-se o 

sistema just-in-time de suprimento de 

Mercedes-Benz do Brasil produziu 
mais de 2,5 milhões de motores

peças e a automação de processos, o 

que inclui a utilização de robôs. Para 

assegurar a qualidade dos motores são 

utilizadas diversas medidas, como a ve-

rificação de itens críticos do processo e 

a identificação destes itens em painéis 

informativos que visam o treinamento 

contínuo dos colaboradores. 

Entre as certificações conquistadas 

pela montagem de motores da planta 

de São Bernardo do Campo, destacam-

se as das normas de qualidade ISO 

9001:2000 e ISO/TS 16949:2002, 

a de segurança e saúde ocupacional 

OHSAS 18001:1999 e a de meio am-

biente ISO 14001:2005. 

A Daimler Buses está fornecendo 

460 ônibus rodoviários Mercedes-Benz 

O 500 RSD, produzidos no Brasil, 

para utilização durante a Copa do 

Mundo deste ano, na África do Sul. 

Os veículos foram adquiridos pela Au-

topax Passenger Service Ltda, a maior 

operadora sul-africana de serviços de 

transporte para longas distâncias. As 

entregas foram iniciadas em dezembro 

Daimler fornece 460 ônibus para 
Copa do Mundo da África do Sul

último e estarão completadas até abril. 

A Mercedes-Benz do Brasil está 

entregando os chassis O 500 RSD 

pelo sistema CKD, completamente 

desmontados. Eles seguem para a 

planta da Mercedes-Benz em East 

London, África do Sul, responsável pela 

montagem dos veículos. As carroçarias 

estão sendo produzidas na cidade de 

Joanesburgo pela Marcopolo.

Produzidos pela Mercedes-Benz no Brasil e montados na África do Sul, os ônibus estão 

sendo encarroçados pela unidade sul-africana da Marcopolo em Joanesburgo.

A Scania lança este mês, na Sué-

cia, a primeira das competições que 

vai realizar em 2010 para escolher 

os melhores motoristas do mundo. 

Desde 2003, quando a ação foi rea-

lizada pela primeira vez em alguns 

países europeus, as competições se 

transformaram em uma campanha 

global para valorizar o motorista pro-

fissional e conscientizá-lo a respeito 

do treinamento e de seu papel para 

manter a segurança nas estradas. 

Scania busca outra 
vez os melhores 
motoristas do mundo

A MAN Latin America, que produz 

em Resende-RJ os caminhões da 

marca Volkswagen, anunciou que vai 

aumentar a capacidade de produção 

anual daquela planta, passando dos 

atuais 57,5 mil para 72 mil veículos 

por ano, incluindo ônibus. Segundo o 

presidente da unidade latino-america-

na, Antonio Roberto Cortes, a unidade 

brasileira será a primeira, entre as 

13 fábricas da MAN no mundo, a 

ampliar sua capacidade após a crise 

internacional.   

Com a expansão, serão con-

tratados mais 700 trabalhadores, 

elevando para 5.400 o número total 

de colaboradores. A nova capacidade 

de produção estará ativa a partir de 

março. 

Além de produzir veículos da mar-

ca Volkswagen, a MAN passará a fa-

bricar em Resende caminhões com a 

sua própria marca. O projeto faz parte 

de um plano de investimento de R$ 1 

bilhão em cinco anos, anunciado em 

2007 pela MAN e agora confirmado.

MAN amplia fábrica 
em Resende para 
elevar sua produção
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Em 2009, os preços das passa-

gens aéreas aumentaram 31,88%, 

em média. O percentual consta dos 

dados divulgados no início de 2010 

pela Agência Nacional de Aviação Civil. 

Segundo a Anac, em dezembro passa-

do a demanda por viagens no mercado 

doméstico cresceu 37,7% e as com-

panhias aéreas, que durante o ano 

vinham se empenhando em uma guerra 

de tarifas, aproveitaram o aumento da 

demanda para recompor suas tarifas. 

Em consequência, os preços ficaram 

46,91% mais altos.

Em 2009, a aviação teve um 

crescimento de 17,65% no mercado 

doméstico. Mas no primeiro semes-

tre, a crise econômica mundial atingiu 

fortemente as empresas aéreas, que 

Aéreas superam crise em 2009 e 
elevam suas tarifas em quase 32%

por dois meses (fevereiro e maio) 

enfrentaram retração de demanda. A 

solução encontrada foram as promo-

ções de preços e o aumento da oferta 

de assentos e opções.   

O ano registrou também a redução 

da distância que separa a empresa 

líder do mercado (TAM), da segunda 

colocada (Gol) no mercado doméstico. 

Em 2008, a diferença era de 8 pontos 

percentuais; em 2009, diminuiu para 

4,2 pontos percentuais.  

Também houve algum crescimento 

das empresas menores. Em termos 

de participação no mercado, a TAM 

ficou com 45,6% e a Gol com 41,4%. 

Seguiram-se a elas a Webjet, com 

5,6%, a Azul, com 4,75%, e a OceanAir, 

com 2,2%.

De acordo com previsão do su-

perintendente executivo da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres, 

Hélio Mauro França, deverá começar 

em maio o processo de desapropria-

ção das áreas onde será implantado 

o projeto do trem de alta velocidade 

entre as cidades de Campinas, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Maio é o mês 

em que a ANTT pretende escolher o 

projeto vencedor da licitação para a 

obra. A Agência espera para 2011 a 

concessão da Licença Prévia Ambien-

tal para implantação do trem bala.  O 

prazo para conclusão da obra está 

estimado em 3 a 5 anos. Atualmente, 

ainda estão sendo realizadas as ne-

cessárias audiências públicas. 

Desapropriações para  
projeto do trem bala 
começam em maio

A ANTP entregou os troféus e cer-

tificados aos vencedores do Prêmio 

ANTP de Qualidade 2009 e lançou 

a próxima edição — a oitava — do 

Programa de Incentivo, Treinamento e 

Educação para a Melhoria da Eficiência 

da Gestão do Trânsito e Gerência dos 

Transportes Públicos. A ABRATI apoia 

institucionalmente a iniciativa. 

Na premiação referente a 2009, 

três organizações do Sul receberam o 

Troféu Referencial de Excelência con-

cedido às organizações premiadas por 

dois ciclos consecutivos: a Empresa 

de Transporte Coletivo Viamão Ltda. 

(Viamão-RS), a Expresso Medianeira 

Ltda. (Santa Maria–RS) e a Viação 

Belém Novo Ltda. (Porto Alegre–RS).  

Na categoria Operadoras Rodoviá-

rias Urbanas e Metropolitanas vence-

ram a Medianeira Dourados Transpor-

tes Ltda., de Dourados-MS e a Viação 

Vencedores recebem os troféus do 
Prêmio ANTP de Qualidade 2009

Urbana de Fortaleza-CE. A Ceturb-GV foi 

a premiada da categoria Órgãos Ges-

tores de Transporte e Trânsito e uma 

das quatro empresas que receberam 

o Certificado de Melhoria Contínua 

juntamente com a BHTrans de Belo 

Horizonte-MG, Medianeira Ponta Porã 

Transportes Ltda. de Ponta Porã-MS e 

Viação Urbana, de Fortaleza. Também 

foram reconhecidas na categoria fina-

listas dez organizações.

Durante o Ciclo 2007-2009 do 

Prêmio ANTP foram realizados 22 

workshops, cinco cursos de formação 

de avaliadores internos e nove cursos 

de preparação da banca examinadora 

do Prêmio, com o objetivo de assegu-

rar a homogeneidade de atuação, a 

imparcialidade e o sigilo do processo 

de avaliação. Mais de 440 organiza-

ções participaram das atividades de 

mobilização e capacitação.

FETRAC escolhe  
nova Diretoria e 
Conselho Fiscal

A Federação das Empresas de 

Transporte Rodoviário do Sul e Centro-

Oeste do Brasil — FETRAC —, com 

sede em Goiânia-GO, elegeu nova 

Diretoria, que tem como presidente 

Odilon Walter dos Santos. Os de-

mais integrantes  eleitos são: vice-

presidente, Benedito Dario Ferraz; 

secretário-tesoureiro, Abrão Abdo 

Izacc; segundo secretário-tesoureiro, 

Odilon Santos Neto; suplentes, Lázaro 

Moreira Braga, Luiz Antônio Caetano 

e Wagner Canhedo Azevedo Filho. O 

Conselho Fiscal tem como membros 

efetivos André Vinícius da Silva, Pedro 

Figueiredo e Ronaldo Camilo Lobo. São 

suplentes Walter Lemes Soares, Arma-

rildo Mundin Rios e Cláudio Nelson C. 

R. de Abreu. Delegados representan-

tes: Odilon Walter dos Santos e Abrão 

Abdo Izacc. 
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O 500 RSD. 
Retorno garantido.

O Instituto Jelson da Costa Antunes 

(IJCA) comemorou cinco anos de ativi-

dades com uma singela cerimônia na 

sede do Grupo. Foram mostrados dois 

vídeos institucionais com passagens 

da história do pioneiro Jelson da Costa 

Antunes. Presentes a presidente Heloí-

sa Antunes e a diretora do Instituto, 

Tatiana Antunes, respectivamente filha 

e neta de Jelson da Costa Antunes, fo-

ram homenageados todos os que con-

tribuíram para o sucesso dos projetos, 

que já beneficiou mais de 600 jovens. 

Para homenagear os alunos, os 

14 jovens que passaram no vestibular 

Instituto JCA comemora cinco anos de atividades e 
projetos que já beneficiaram mais de 600 jovens    

2008/2009, representados pelo aluno 

Marlon Eduardo da Silva, receberam 

uma placa comemorativa dos 5 anos 

do Instituto. No palco, José Edivísio 

de Almeida Neto, aluno do 2º ano do 

Ensino Médio do Colégio Santa Mônica, 

contou como é fazer parte do Programa 

Fortalecendo Trajetórias. Em seguida, 

Sheila dos Santos Gomes falou sobre 

a experiência de ser beneficiada pelo 

Programa Oficina do Ensino e de hoje 

estar empregada na Auto Viação 1001. 

Os outros homenageados da noite 

foram Lúcia Viana, assistente social 

que ajudou na construção das diretri-

zes do Instituto junto com Jelson da 

Costa Antunes; Lucienes Biazzi Antu-

nes, responsável pela manutenção da 

biblioteca e seu acervo; Itamar Torres, 

que representou todos os mestres do 

IJCA; e Lélis Marcos Teixeira, Presiden-

te Executivo da Fetranspor. 

Para completar a comemoração, 

foi inaugurado o Centro Digital. As car-

teiras da sala possuem computadores 

embutidos conectados à internet e o 

quadro possui tecnologia E-board com 

sensores de última geração. O Centro 

foi financiado pelas empresas Rekape-

zzi e Thermo King.

As linhas da Auto Viação Catari-

nense entre São Paulo e Florianópolis  

ganharam o reforço de 12 novos ônibus 

rodoviários, todos do novo modelo 

G7 1200 Paradiso, da Marcopolo. Os 

veículos têm chassi Scania. São dez 

ônibus operando no serviço Conven-

cional, e dois no serviço Leito. 

A ampliação e renovação constan-

te da frota fazem parte da política de 

qualidade da Catarinense e ajudam a 

Auto Viação Catarinense começa a operar novos G7
garantir o conforto e a segurança de 

seus passageiros. A companhia coloca-

se tradicionalmente entre as líderes 

do setor rodoviário de passageiros na 

introdução de inovações e no emprego 

de tecnologias voltadas ao aperfeiço-

amento dos serviços. Por exemplo, foi 

uma das primeiras no Brasil a utilizar 

ônibus com quatro eixos para garantir 

a estabilidade ainda maior dos veículos 

e torná-los ainda mais confortáveis.  
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